OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-01/2007
Datum: 26.01.2007

ZAPISNIK
3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 25.01.2007 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.

PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Boris BREGANT,
Marko ZUPANČIČ, Robert PAJK, Marjeta TOMAŠ, Branka DOBERŠEK, Jernej
UDIR, Merima NUHIĆ, Stanislav PEM, Andrej ČERNE, Borut ŽIGON, Ibrahim
SMAJIĆ, Matjaž PESKAR, Branko NOČ, mag. Barbara HABE SINTIČ, Zoran
KRAMAR, Ljudmila ILENIČ, Vera PINTAR, Boris KITEK, Ivanka ZUPANČIČ,
Boris SMOLEJ, Robert PESJAK, Vinko LAVTIŽAR, Oto KELIH, Marija KALAN,
Boris DOLŽAN, Igor ARH, Marija MULEJ in mag. Marjan ČUFER.
OSTALI PRISOTNI:
Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, Slavka BRELIH – direktorica
občinske uprave, Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Boža
KOVAČ – vodja Oddelka za gospodarstvo, Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve, Stanislava ZUPAN – Oddelek za okolje in
prostor, Tomaž VIDMAR – direktor Komunalne direkcije, Stevo ŠČAVNIČAR –
direktor RAGOR-ja, Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za finance, plan in
analize, Martin PAVLOVČIČ – vodja sektorja Zemeljski plin pri JKP JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, Peter LIČEN – arhitekt za območje Fiproma, Alenka MARKUN –
Marbo d.o.o. Bled, Branko BANKO – tehnični direktor Acroni d.o.o. ter mag.
Božena RONNER - svetovalka župana za Občinski svet.
NOVINARJI:
Janko RABIČ – Radio Triglav, Urša PETERNEL - GORENJSKI GLAS, Martin
DOLANC – Radio Kranj, Matjaž ARIH in Nataša MRAK– ATM ter Blaž RAČIČ –
Delo.
ZAPISNIK JE PISALA:
Mojca RAZINGER.
Župan Tomaž Tom Mencinger je pozdravil vse prisotne članice in člane
Občinskega sveta Občine Jesenice in ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 28
svetnic in svetnikov Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno
odloča.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal
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42. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 2. redne seje Občinskega
sveta, ki je bila 14.12.2006.
2. Predstavitev projekta »Revitalizacija območja Fiprom«.
3. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2007 –
HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.
5. Predlog Akcijskega programa varstva okolja za leto 2007.
6. Predlog soglasja k Programu dela in finančnem načrtu Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske za leto 2007.
7. Predlog za izvzem službenega stanovanja ter vključitev v seznam neprofitnih
stanovanj.
8. Volitve in imenovanja: Predlog za imenovanje članov Nadzornega odbora
občine Jesenice.
9. Predlog spremembe načina obračuna zemeljskega plina za tarifne odjemalce.
10. Predlog prenosa pravice in dolžnosti upravljanja s stvarnim premoženjem v
lasti občine Jesenice – prostori Krajevnih skupnosti Blejska Dobrava in
Hrušica.
11. Poročila:
11.1 Poročilo o vplivih Acronija na okolje;
11.2 Poročilo št. 1 o realizaciji akcijskega programa varstva okolja za leto 2007 –
naloge izvedene v letu 2006;
11.3 Poročilo o rezultatih meritev onesnaženosti tal in vrtnin v občini Jesenice v
letu 2006;
11.4 Poročilo o koncentracijskem in masnem onesnaževanju okolja na Jesenicah
v letu 2005.
12 Popravek cen zimskega in letnega vzdrževanja javnih površin (sklep št. 40).
13. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 28
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 2. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 14.12.2006.
V razpravi sta sodelovala:
Jernej Udir:
Na strani 8 je njegova razprava glede čistilne naprave Javorniški Rovt
napisana tako, kot da bi tam skoraj potrebovali policaje, da bi nadzirali
čistilne naprave. Kontekst te razprave naj se popravi.
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Župan Tomaž Tom Mencinger:
Za pomoč razpravljavcem je na občinski spletni strani objavljen avdio
posnetek seje, v izogib morebitnim pripombam, da so napačno napisani
sklepi ali razprave. Razpravljavci tako lahko že pred sejo sveta preverijo
svojo razpravo in sprejete sklepe.
Druge razprave in pripomb na besedilo zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta
ni bilo, zato je župan predlagal
43. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 14.12.2006.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 2. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 14.12.2006, s tem, da se preveri razprava svetnika
Jerneja Udirja, napisana na strani 8, če je zapis identičen z njegovo izjavo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
Opomba: Pripomba Jerneja Udirja se ne upošteva, ker je bilo po preverjanju
magnetofonskega zapisa ugotovljeno, da je njegova razprava na strani
8 napisana popolnoma pravilno.

TOČKA 2:
PREDSTAVITEV PROJEKTA »REVITALIZACIJA OBMOČJA FIPROM«.
V uvodni obrazložitvi je podžupan Boris Bregant povedal, da se projekt Fiprom
v prvem trenutku zdi kot eden izmed investicijskih programov, ki se na Jesenicah
pripravljajo in izvajajo. Vendar pa se vedno bolj kažeta širši pomen tega projekta
in nujnost, da se ga izvede z nivoja občinske uprave. Izkazalo se je namreč, da je
ta del Fiproma tako pomemben za razvoj mesta Jesenice, da ga je že iz tega
vidika potrebno izvesti v širšem obsegu. Stečajni postopek za to območje traja že
10 let, zato je bil sedaj sprejet sklep stečajnega senata, da se celoten kompleks
proda. Interes občine, ki je ustanovila tudi konzorcij za to območje, pa je, da
celotno območje odkupi.
Prva stvar, ki jo bo potrebno urediti, bo regeneracija tega območja, pri čemer gre
za nadaljevanje programa prostorske in okoljske regeneracije Jesenic iz leta
1999. V območju Fiproma je bila 50 let lužilnica, ki je služila tehnologiji, vendar pa
je istočasno tudi povzročala probleme v okolju (ostanki kislin in lužin, razjedanje
tal in kamenin, itd.).
Celo območje je razdeljeno na dva dela, ki sta ločena z vzdolžno avenijo. Južni
del (lužilnico in pocinkovalnico) naj bi se uporabilo za javni del (za knjižnico, za
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izobraževalno središče, za muzejski kompleks in za tržnico), ostali objekti pa naj
bi bili namenjeni novim proizvodnim dejavnostim. V tem delu torej nastaja novo
mestno središče, in ko bo ta del zaključen, bodo Jesenice postale sodobno
evropsko mesto.
Boža Kovač je še pojasnila, da projekt Fiprom skupaj s projektom Poslovna cona
– II. faza sodi v projekt »Gospodarsko središče Gorenjske«, ki je del nacionalnih
oz. strateških okvirov, ki jih je Vlada RS potrdila novembra 2006. Ta trenutek se
največ naporov vlaga v to, da resorno ministrstvo in Vlada RS dovolita, da se
celoten projekt Gospodarsko središče Gorenjske financira in izvaja na programski
način. To pomeni, da posamezne investicije znotraj tega projekta ni potrebno
prijavljati na posamezne razpise, ampak Vlada potrdi program izvedbe in
financiranja tega projekta, in so tako za npr. tri ali štiriletno obdobje zagotovljena
sredstva za ta projekt. Tudi Visoka šola za zdravstveno nego je v okviru Univerze
Gorenjske eden izmed projektov gospodarskega središča Gorenjske.
K temu projektu je zaenkrat pristopilo 12 partnerjev: 11 gospodarskih družb in
Občina Jesenice. Dogovorjeno je že, do katere faze se bo ta investicija vodila
skupaj, in od kje naprej bo samo še individualno vlaganje. Vse skupne aktivnosti
so javni del projekta, zato se poskuša dobiti maksimalno višino sofinanciranja. V
načrtu razvojnih programov se predvideva 75 % sofinanciranje projekta, po
zadnjih informacijah, pa naj bi bilo možno pridobiti celo 85 % sofinanciranja.
V okvir celotnega projekta v enem delu spadajo tudi zasebne investicije, vendar
pa so pogoji sofinanciranja za podjetja popolnoma drugačni, saj lahko podjetja
pridobijo največ 40 % sofinanciranja. Celotna investicija je vredna nekaj več kot
21 milijonov evrov, vendar pa je nekaj postavk šele ocenjenih, nekatere pa so že
točno določene.
Do sedaj je bila že sklenjena konzorcijska pogodba, izdelana je že arhitekturna
zasnova, pridobljen je PGD za obnovo komunalne infrastrukture, z bankami pa je
načelno tudi že dogovorjeno, da bodo finančna sredstva zasebnemu sektorju na
razpolago v čim krajšem času. Naročeni pa sta tudi že geodetska odmera in
cenitev tega območja.
Peter Ličen je v nadaljevanju predstavil arhitekturno zasnovo celotnega področja
Fiprom. Povedal je, da je bila oblikovalec mesta Jesenice včasih železarna,
danes, ko te železarne ni več, pa ta prostor ostaja prazen oz. se na novo
regenerira. Jesenice so sestavljene iz več jeder, od katerih nekatera že odmirajo
in se pojavljajo nova. Novo jedro, ki se pojavlja na območju Fiproma, je
umeščeno v sredino vseh teh jeder, do katerih bo možen dostop preko novo
načrtovanih poti.
Pri tej arhitekturni zasnovi sta se upoštevala dva principa. En princip je ohranjanje
kulturne dediščine, drugi princip pa je ta, da se ti objekti odstranijo in se
vzpostavijo novi prostori z drugačnimi funkcijami. Glavne značilnosti območja
Fiprom so v tem, da je to območje zelo pestro glede okolja, ker je bila železarna
zelo na grobo postavljena v prostor in je povzročila veliko konfliktnih situacij, s
katerimi pa se takrat ni nihče ukvarjal. Proizvodno območje pa ima sedaj
možnost, da se preko parkovnih in stanovanjskih ureditev lepo vklopi v mesto.
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Glavna konceptna izhodišča so v poudarjanju obstoječih kvalitet prostora in v
ohranjanju industrijske estetike. Pomemben pa je tudi nek racionalen pristop k
zagotavljanju prostorskih kapacitet za obstoječe in nove programe. Kriteriji
arhitekture izhajajo iz obstoječih objektov, saj se s tem ohranja industrijska
identiteta, ki je bila časih značilnost Jesenic, sedaj pa je omejena samo še
izključno na ta prostor.
V razpravi so sodelovali:
Boris Smolej:
Meni, da bi morali na južnem delu, kjer je povezovalna cesta, ki pelje k
muzeju, reko Savo približati obiskovalcem. Zato bi se bilo potrebno
povezati z Energetiko in na tem območju tudi urediti že obstoječe rake
Boris Bregant:
Energetika je zelo zainteresirana za obnovo mlina ter za ureditev rak in
povezave z muzejskim delom. Za zgornji del rak, je dogovorjeno, da se
uredi v celoti, za javnost pa naj bi prikazali tudi ohranjene čistilne filtre.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Direktor Enosa je povedal, da načrtujejo, da bi se pri mlinu en del območja
namenil muzejskemu delu, drugi del pa bi bil namenjen za gostinsko
ponudbo in za večnamenski prostor za prireditve.
Peter Ličen:
Najpomembnejše pri tem projektu je, da se življenje mesta pripelje od reko
Savo, saj je bilo to področje do sedaj popolnoma neizkoriščeno.
Jernej Udir:
Predvideni objekti optično izgledajo zelo funkcionalno, vendar pa so velike
steklene površine energetsko slabe. Energetsko so to najbolj potratni
materiali, zato ga zanima, kakšna energetska oskrba je predvidena za te
objekte ter ali so na Jesenicah zadostne kapacitete ogrevanja, ali bo
potrebno narediti še eno toplarno?
Peter Ličen:
Kvalitete življenja v mestu in v prostoru niso samo v denarju. V tistem
primeru, ko se generira muzej, ki ima stekleno površino, in se s tem
naredijo neke nove kvalitete v mestu, to nima cene in je strošek
popolnoma sprejemljiv. Tehnološko pa tudi že obstajajo steklo, ki so po
izolaciji zelo blizu stenam.
Jernej Udir:
Vprašanje je postavil iz tega stališča, da na svetovnih zgradbah želijo
zmanjšati porabo energije, pri nas pa je ta potrošnja energije še vedno
prevelika.
Denar je zelo pomemben, vendar pa je najbolj pomemben kompromis med
izkoristkom in financami.
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Peter Ličen:
Strinja se s tem, da je potrebno varčevati z energijo, vendar pa je tam, kjer
je zelo kvaliteten razgled, škoda narediti stene
Boris Bregant:
Enos se za ta projekt zanima ravno zaradi tega, da bo z vsemi programi
zmanjševanja specifičnih porab imel neko novo porabo, da bo obstoječe
kapacitete sploh lahko optimalno zapolnjeval. Zato dodatna gradnja
vročevodnih naprav ne bo potrebna.
Pripravlja se niz javnih predstavitev za oblikovanje tega prostora, zato se
je ta predstavitev najprej pripravila za Občinski svet, da bodo svetniki
predhodno že seznanjeni s temi informacijami.
Boris Smolej:
Predlaga, da se na to območje postavi kakšno tablo oz. sliko iz današnje
predstavitve, da bodo tudi občani lahko videli, kaj se bo tam delalo.
Župan Tomaž Tom Mencinger se je po razpravi zahvalil Petru Ličnu, Borisu
Bregantu in Boži Kovač za predstavitev projekta »Revitalizacija območja
Fiprom«.

TOČKA 3:
PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2007 – HITRI POSTOPEK.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija predlaga v sprejem Program dela Občinskega sveta občine
Jesenice za leto 2007 v delu in v okviru njene pristojnosti s predlogom, da se
tabelarični del programa dopolni z izpisom kratic (legenda).
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2007
po hitrem postopku.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto
2007 po hitrem postopku.
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga, da se v Program dela Občinskega
sveta za leto 2007, pri Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve, vključi
dodatna točka št. 12, z naslovom »Obravnava sprejete Strategije razvoja občine
Jesenice«. Predlagano točko bosta obravnavala Odbor za šolstvo, kulturo in šport
ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo.
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Ibrahim Smajić – predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter
zdravstvo:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta
občine Jesenice za leto 2007 po hitrem postopku.
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga, da se v Program
dela Občinskega sveta za leto 2007, pri Oddelku za družbene dejavnosti in
splošne zadeve, vključi dodatna točka št. 12, z naslovom »Obravnava sprejete
Strategije razvoja občine Jesenice«. Predlagano točko bosta obravnavala Odbor
za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo in Odbor za šolstvo, kulturo in
šport.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Program dela Občinskega sveta
za leto 2007 po hitrem postopku.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
Program dela Občinskega sveta za leto 2007 po hitrem postopku z naslednjimi
dopolnitvami:
med pristojnosti Odbora se vključi informacija o izvajanju razpisa s
predstavitvami podjetniških in razvojnih projektov mladih za leto 2007;
obravnava v mesecu marcu, juniju in novembru;
pri navedbi pristojno delovno delo se v skladu s 4. členom Poslovnika o
delu odbora dopišejo vsa področja, za katere je odbor pristojen, kot
matično ali zainteresirano delovno telo;
na strani 2, pod zaporedno številko 1, se med »pristojno delovno telo«
dopiše Odbor za gospodarstvo, ki bo obravnaval tudi Odlok o razglasitvi
kulturnih spomenikov, če bo med objekti, ki bodo predlagani za kulturni
spomenik, objekt, ki se vsebinsko veže na delo tega Odbora.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Programa dela
Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2007 po hitrem postopku, s tem, da se
na strani 8, pri Oddelku za okolje in prostor, program dela dopolni s poročilom o
ugotavljanju zdravstvenega stanja na Jesenicah.
V razpravi so sodelovali:
Jernej Udir:
Že na seji odbora je dal pobudo, da naj občina opozori državo, da je
potrebno sanirati potok na Koroški Beli. Predlaga, da se to vključi tudi v
program dela pod točko 4.
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Župan Tomaž Tom Mencinger:
Razprava sedaj poteka o programu dela Občinskega sveta, ta pobuda pa
je predmet proračuna, saj bi za ta dela morala biti zagotovljena potrebna
finančna sredstva.
Jernej Udir:
Ta pobuda ni vezana na proračun, ker to ni v pristojnosti občine, ampak
mora to sanacijo narediti država.
Oto Kelih:
Svetniška skupina Socialnih demokratov predlaga, da se na področju 4, za
točko 10, doda nova točka z naslovom :«Poročilo o izvajanju Akcijskega
programa varstva okolja«. To poročilo naj se obravnava vsaj enkrat letno.
Po razpravi je župan predlagal
44. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE JESENICE ZA LETO 2007 – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto
2007 – HITRI POSTOPEK z naslednjimi dopolnitvami:
v tabelaričnem delu se program dopolni s seznamom okrajšav – kratic, ki
se izpišejo;
med pristojnosti Odbora za gospodarstvo se program vključi informacija o
izvajanju razpisa s predstavitvami podjetniških in razvojnih projektov
mladih za leto 2007, obravnavo le-teh v mesecu marcu, juniju in
novembru;
pri navedbi pristojnega delovnega telesa (tudi odbora za gospodarstvo) se
v skladu s 4. členom Poslovnika o delu njegovem delu dopišejo vsa
področja, za katere je pristojen, kot matično ali zainteresirano delovno telo;
na strani 2, se pod zaporedno številko 1, med »pristojno delovno telo«
dopiše Odbor za gospodarstvo, ki naj bi obravnaval tudi Odlok o razglasitvi
kulturnih spomenikov, če se bo med objekti, ki bodo predlagani za kulturni
spomenik, tak objekt vsebinsko vezal na delo tega Odbora;
da se na strani 8, se pri Oddelku za okolje in prostor za delovno telo Odbor
za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
program dela dopolni s poročilom o ugotavljanju zdravstvenega stanja na
Jesenicah;
pri Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve, se vključi dodatna
točka št. 12, z naslovom »Obravnava sprejete Strategije razvoja občine
Jesenice«. Predlagano strategijo bosta obravnavala Odbor za šolstvo,
kulturo in šport ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo.
Pri Oddelku za okolje in prostor, v poglavje IV. Se doda nova točka 13, v
katero se vključi poročilo o izvajanju akcijskega programa varstva okolja
(poroča se najmanj 1x letno).
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 28
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU SREDSTEV OBČINSKEGA
PRORAČUNA ZA PROGRAME IN PROJEKTE S PODROČJA DRUŽBENIH
DEJAVNOSTI.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar pojasnila, da se z novim Pravilnikom želi
uskladiti neusklajene akte občine z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje
dodeljevanja sredstev za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti. S
Pravilnikom se poskuša določiti namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in pa postopek določitve
meril. Iz Pravilnika pa se namerno izpušča poglavje o postopku dodeljevanja
sredstev, saj se bo predpise, ki urejajo te postopke, upoštevalo neposredno.
Decembra 2006 je Občinski svet že sprejel pravilnik za področje športa, sedaj pa
se v nadaljevanju urejajo še področja izobraževanja, kulture in sociale. S
Pravilnikom se namreč urejajo področje socialnega varstva (preventivni in
humanitarni projekti), področje izobraževanja (raziskovalne naloge, posebne
akcije šol in izobraževalni projekti), nepredvidene potrebe s področja športa ter
področje kulture
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
AMANDMA 1:
V predlogu Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti se v 3. členu v zadnjem
odstavku, zadnji stavek poglavja D. nepredvidene potrebe s področja športa
popravi tako, da se ta pravilno glasi: »Sredstva se lahko dodelijo nosilcem oz.
izvajalcem športnih programov za posameznika v višini do 450 EUR, klubu oz.
društvu pa do višine 4500 EUR«.
AMANDMA 2:
V predlogu Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti, se v 3. členu prvi stavek z
naslovom, Poglavje A. področje socialnega varstva, prva alineji za besedo
dejavnosti popravi tako, da se črta podpičje in doda novo besedilo, ki se glasi: »in
jo tudi izvaja«.
SKLEP:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Pravilnika o
dodeljevanju sredstev občinskega proračuna s sprejetima amandmajema.
Statutarna komisija predlaga popravek besede napisane v 2 členu pravilnika tako,
da se beseda iz »določijo« popravi v »določi«, iz množine v ednino ter, da se v 3.
členu izpiše kratica ZVKD v Zavod za varstvo kulturne dediščine.
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Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.
Odbor za proračun in finance se strinja z amandmaji in redakcijskimi popravki, ki
jih je sprejela Statutarna komisija, da se:
v zadnjem odstavku 3. člena, zadnji stavek poglavja D - nepredvidene potrebe
s področja športa popravi tako, da se ta pravilno glasi: »Sredstva se lahko
dodelijo nosilcem oz. izvajalcem športnih programov za posameznika v višini
do 450 EUR, klubu oz. društvu pa do višine 4.500 EUR«;
v 3. členu prvi stavek poglavje A - področje socialnega varstva, v prvi alineji za
besedo dejavnosti popravi tako, da se črta podpičje in doda novo besedilo, ki
se glasi: »in jo tudi izvajajo«;
v 2. členu beseda iz »določijo« popravi v »določi«;
v 3. členu izpiše kratica ZVKD v Zavod za varstvo kulturne dediščine.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.
Odbor za šolstvo, kulturo in šport se strinja z amandmaji in redakcijskimi
popravki, ki jih je sprejela Statutarna komisija, da se:
v zadnjem odstavku 3. člena, zadnji stavek poglavja D - nepredvidene potrebe
s področja športa popravi tako, da se ta pravilno glasi: »Sredstva se lahko
dodelijo nosilcem oz. izvajalcem športnih programov za posameznika v višini
do 450 EUR, klubu oz. društvu pa do višine 4.500 EUR«;
v 3. členu prvi stavek poglavje A - področje socialnega varstva, v prvi alineji za
besedo dejavnosti popravi tako, da se črta podpičje in doda novo besedilo, ki
se glasi: »in jo tudi izvajajo«;
v 2. členu beseda iz »določijo« popravi v »določi«;
v 3. členu izpiše kratica ZVKD v Zavod za varstvo kulturne dediščine.
Ibrahim Smajić – predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter
zdravstvo:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev
občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.
Odbor za delo, družino socialne zadeve ter zdravstvo se strinja z amandmaji in
redakcijskimi popravki, ki jih je sprejela Statutarna komisija, da se:
v zadnjem odstavku 3. člena, zadnji stavek poglavja D - nepredvidene potrebe
s področja športa popravi tako, da se ta pravilno glasi: »Sredstva se lahko
dodelijo nosilcem oz. izvajalcem športnih programov za posameznika v višini
do 450 EUR, klubu oz. društvu pa do višine 4500 EUR«;
v 3. členu prvi stavek poglavje A - področje socialnega varstva, v prvi alineji za
besedo dejavnosti popravi tako, da se črta podpičje in doda novo besedilo, ki
se glasi: »in jo tudi izvajajo«;
v 2. členu beseda iz »določijo« popravi v »določi«;
v 3. členu izpiše kratica ZVKD v Zavod za varstvo kulturne dediščine.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
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45. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU
SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA PROGRAME IN PROJEKTE S
PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI – SPREJEM AMANDMAJA.
V 3. členu se prvi stavek poglavje A - področje socialnega varstva, v prvi alineji za
besedo dejavnosti popravi tako, da se črta podpičje in doda novo besedilo, ki se
glasi: »in jo tudi izvajajo«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 22
PROTI - 0
Amandma je bil sprejet.

46. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU
SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA PROGRAME IN PROJEKTE S
PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI – SPREJEM AMANDMAJA.
V zadnjem odstavku 3. člena se zadnji stavek poglavja D - nepredvidene potrebe
s področja športa popravi tako, da se ta pravilno glasi: »Sredstva se lahko
dodelijo nosilcem oz. izvajalcem športnih programov za posameznika v višini do
450 EUR, klubu oz. društvu pa do višine 4.500 EUR«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 21
PROTI - 0
Amandma je bil sprejet.
in
47. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU
SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA PROGRAME IN PROJEKTE S
PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI.
Sprejme se predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti, s sprejetima
amandmajema in z naslednjima popravkoma, da se:
v 2. členu beseda iz »določijo« popravi v »določi«, iz množine v ednino;
v 3. členu izpiše kratica ZVKD v Zavod za varstvo kulturne dediščine.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
PREDLOG AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTVA OKOLJA ZA LETO 2007.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je predlog Akcijskega
programa varstva okolja za leto 2007 pripravljen na osnovi dolgoročnega
programa ukrepov do leta 2020. Glede na potrebe občine, se vsako leto pripravi
akcijski program varstva okolja, da se lahko potem tudi ažurno spremlja stanje na
tem področju. Med predlaganimi aktivnostmi, ki se bodo izvedle v letu 2007, in so
navedene tudi v priloženi tabeli, so najpomembnejše: dopolnitev katastra
onesnaževalcev okolja, izvedba meritev radona v OŠ Koroška Bela, izdelava
katastra gostinskih lokalov, ki na Jesenicah obratujejo v nočnem času, pregled
stanja zdravja občanov na Jesenicah z izbranimi kazalniki zdravja ter izvedba
izobraževalne akcije o pomenu ločenega zbiranja odpadkov skupaj za JKP
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Akcijski program
varstva okolja za leto 2007 z naslednjimi spremembami in dopolnitvami:
v bodoče naj se v gradivo vključijo tudi predlogi, kako rešiti osnovne
probleme, ki se na tem področju pojavljajo;
pripravijo naj se metodološka navodila, kako spremljati vse ekološke
parametre v celem mestu;
na določenih mestih naj se postavijo ekološke table, da bodo ljudje lahko
videli, kje so najbolj pereča območja;
preko Jeseniških novic naj se občane obvesti, kako lahko pridejo do
informacij o stanju okolja na Jesenicah;
občane naj se obvesti, da si lahko vse zemljevide ogledajo tudi na sedežih
krajevnih skupnosti;
vsi zneski v gradivu naj se napišejo v evrih.
V razpravi so sodelovali:
Ibrahim Smajić:
Pohvalil je vse, ki so se trudili, da bi zmanjšali problem glede hrupa
avtoceste. Zanima pa ga, ali obstaja možnost, da se s temi meritvami kaj
doseže, saj je v nasprotnem primeru zanje nesmiselno porabljati denar?
Predlaga, da se poostri urnik lokalov, ki delujejo v nočnem času. Ljudje se
pritožujejo, da nimajo miru, zato je potrebno urnik lokalov poostriti, da bodo
ljudje imeli mir.
Moti ga, da na Jesenicah gostinski lokali zasedajo tudi prostore na
pločnikih.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
V letu 2007 se bo izdelal register gostinskih lokalov, ki delujejo v
podaljšanem času.
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Občina na podlagi ocene oz. mnenja krajevne skupnosti in Policijske
postaje Jesenice izda dovoljenje za podaljšani čas obratovanja lokala.
Vendar pa se potem pojavi problem pri kontroli, če se obratovalni čas
lokala res izvaja v skladu z izdano odločbo.
Valentina Gorišek:
DARS je že izvedel javno naročilo za izvedbo protihrupne zaščite na
območju Ulice heroja Verdnika. Poleg tega pa so tudi že pristopili k sanaciji
diletacij, ki povzročajo največ hrupa. V začetku meseca marca pa bo
organiziran sestanek z gospodom Tavzesom, na katerem se bo dogovorila
tudi operativna izvedba teh postopkov.
Ljudmila Ilenič:
Skrb za zdravo okolje je zelo velika, zato predlaga, da se ena kontrolna
točka za izvajanje meritev splošnih parametrov postavi tudi na območju
Plavža, kjer je veliko število otrok, saj sta na tem območju tako vrtec, kot
tudi osnovna šola.
Andrej Černe:
Pri DARS-u je običajno, da se navadno ne odzivajo na vprašanja, ki so
naslovljena nanje, zato predlaga, da se občanom pri teh problemih zaradi
hrupa avtoceste poskuša pomagati po pravni poti. V praksi se je namreč
pokazalo, da so tisti, ki so zadeve urejali po pravni poti, v nekaj letih le
uspeli, ostalim pa se je DARS vedno izmikal.
Branka Doberšek:
Predlaga, da se izvedba meritev radona v OŠ Koroška Bela obravnava kot
prioritetna naloga.
Stanislava Zupan:
Detektorji so že postavljeni in meritve radona tudi že potekajo. V mesecu
marcu se bodo tako že lahko pobrali vzorci, ki se bodo potem posredovali
v nadaljnje preiskave.
Boris Smolej:
Na prejšnji seji Občinskega sveta je bila dana informacija glede
predvidenih gradenj na vzhodnem delu mesta Jesenice. V zvezi s to
problematiko je bil že organiziran sestanek, na katerem so bili sprejeti
naslednji sklepi:
1. Občina Jesenice bo kontaktirala pooblaščenca lastnikov zemljišč na
predvidenem območju urejanja v zvezi z bodočimi prodajami
zemljišča.
2. Predstavniki Kovinar gradnje ST so vabljeni na sestanek na
Oddelek za okolje in prostor v četrtek, dne 18.01.2007 v zvezi z
obravnavano problematiko.
3. S predstavniki JEKO-IN, d.o.o. se dogovori sestanek v zvezi z
obravnavano problematiko.
4. Prav tako je potrebno pozvati predstavnika Ekovat d.o.o. na
razgovor.
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Predstavnik Ekovata se je naknadno sicer tudi že udeležil razgovora,
vendar pa bodo verjetno pogovori z njim še zelo specifični.
Sam je bil na tem sestanku prisoten, in je predstavniku Ekovata tudi
povedal, da njegova dejavnost sicer ne bo prinesla veliko dodatnih
zaposlitev, vendar pa v kolikor se bo držal vseh norm in pravil, potem je na
Jesenicah vsekakor dobrodošel.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
To je vsekakor prava pot, zato se zahvaljuje pobudniku Borisu Smoleju in
Krajevni skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela, ki je aktivno
pristopila k reševanju te problematike.
Stanislav Pem:
V prilogi 2 naj se popravi tiskarska napaka, saj je v njej navedeno, da se
za pregled stanja zdravja občanov na Jesenicah predvideva 2.050.000 ur.
Jernej Udir:
Že na sestanku je bilo ugotovljeno, da v kolikor podjetje Kovinar gradnje
ST vso svojo mehanizacijo pripelje na Koroško Belo, optično to ne bo
izgledalo nič drugače, kot pa če bi gospod Šebjanič tam izvajal svojo
dejavnost.
Po razpravi je župan predlagal
48. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTVA
OKOLJA ZA LETO 2007.
Sprejme se Akcijski program varstva okolja za leto 2007 z naslednjimi
spremembami in dopolnitvami:
v bodoče naj se v gradivo vključijo tudi predlogi, kako rešiti osnovne
probleme, ki se na tem področju pojavljajo;
pripravijo naj se metodološka navodila, kako spremljati vse ekološke
parametre v celem mestu;
na določenih mestih naj se postavijo ekološke table, da bodo ljudje lahko
videli, kje so najbolj pereča območja;
v Jeseniških novicah naj se občane obvesti, kako lahko pridejo do
informacij o stanju okolja na Jesenicah;
občane naj se obvesti, da si lahko vse zemljevide ogledajo tudi na sedežih
krajevnih skupnosti;
vsi zneski v gradivu naj se napišejo v evrih.
preveri naj se, ali obstaja možnost, da se z meritvami hrupa avtoceste
sploh lahko kaj doseže;
poostri naj se urnik lokalov, ki delujejo v nočnem času, da bodo ljudje v
njihovi okolici imeli mir;
ena kontrolna točka za izvajanje meritev splošnih parametrov naj se
postavi tudi na območju Plavža, kjer je veliko število otrok, saj sta na tem
območju tako vrtec, kot tudi osnovna šola-,
občanom naj se pri problemih z DARS-om zaradi hrupa avtoceste poskuša
pomagati po pravni poti;
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v prilogi 2 naj se popravi tiskarska napaka, saj je v njej navedeno, da se za
pregled stanja zdravja občanov na Jesenicah predvideva 2.050.000 ur.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 28
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG SOGLASJA K PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU NAČRTU
RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA LETO 2007.
V uvodni obrazložitvi je Boža Kovač povedala, da je soglasje k finančnemu
načrtu RAGOR-ja obveznost vseh občin ustanoviteljic. Program dela RAGOR-ja
sicer še ni bil potrjen na Svetu zavoda, vendar pa je v delu, ki se nanaša na
občino Jesenice, že toliko usklajen, da ga Občinski svet lahko obravnava.
Ocena poslovanja za leto 2006 kaže na izgubo, zato je smiselno predlagati, da se
ta problematika bolj izpostavi in se z izdelavo sanacijskega programa prične čim
prej. S tem namenom je v gradu predlagan tudi sklep št. 2, za katerega je
pomembno, da ga Občinski svet tudi sprejme.
Stevo Ščavničar, direktor RAGOR-ja pa je še pojasnil, da ostale občine, za
razliko od občine Jesenice, šele sedaj sprejemajo proračun, zato program dela še
ni v celoti usklajen. Tudi na regijskem nivoju pa še niso uspeli sprejeti plana
regije, v katerem ima tudi RAGOR precej velik delež, zato nekatere postavke v
programu dela še vedno temeljijo samo na predpostavkah.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da da
soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu RAGOR za leto 2007.
Odbor za proračun in finance predlaga, da Občinski svet naloži direktorju, da čim
prej pristopi k izdelavi sanacijskega programa pokrivanja izgube in z načinom in
sprejetimi sklepi sveta zavoda seznani ustanovitelja.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da da
soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu RAGOR za leto 2007.
Odbor za gospodarstvo predlaga, da Občinski svet direktorju naloži, da čim prej
pristopi k izdelavi sanacijskega programa pokrivanja izgube in z načinom in
sprejetimi sklepi sveta zavoda seznani ustanovitelja.
V razpravi so sodelovali:
Boris Smolej:
Že v lanskem letu je poudaril, da v koliko neko podjetje ne dobi naročil od
svojih ustanoviteljev, potem ne more dobro delovati.
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Zanima ga, ali je razdelilnik finančnih sredstev v skladu s pogodbo o
ustanovitvi RAGOR-ja, ter kakšne so obveznosti ostalih občin? Občina
Jesenice naj bi namreč v letu 2007 prispevala 75.082 EUR, občina
Radovljica pa samo 31.944 EUR, čeprav sta ti dve občini po velikosti
približno enaki.
Če ostale občine ustanoviteljice ne prispevajo svojih deležev, potem po
njegovi oceni ni samo direktor tisti, ki bo moral sedaj narediti zelo dober
sanacijski program,
Boža Kovač:
RAGOR se ne financira tako, kot je praksa pri ostalih javnih zavodih,
ampak se financira projektno. To pomeni, da RAGOR dela tisto, kar mu na
razvojnem področju naročajo občine, istočasno pa lahko opravlja tudi
druge naloge. Nikjer ni namreč navedeno, da so samo občinski proračuni
tisti, od katerih RAGOR pridobiva sredstva za svoje delovanje.
Stevo Ščavničar:
Vseh pet občin ustanoviteljic je k ustanovitvi RAGOR-ja prispevalo enak
delež, zato bi se po tem načelu lahko pričakovalo, da bo tudi enako število
naročil. Vendar pa se v nekaterih občinah ponudbe RAGOR-ja bolje
plasirajo, nekatere po tudi same občutijo večjo potrebo po tem.
Zlasti manjše občine pa se srečujejo tudi s težavami, ker morajo z manjšo
ekipo pokriti enako razvojno področje, potem pa jim za te projekte
enostavno zmanjka tako volje, kot tudi denarja.
Marjeta Tomaš:
Razprava Bože Kovač je bila v tej smeri, da naj bi se RAGOR, ki je
registriran kot javni zavod, kot samostojna pravna oseba pojavljal tudi na
trgu. Vendar pa potem RAGOR ne more biti javni zavod, če se s svojo
dejavnostjo samostojno ukvarja tudi na trgu.
Strinja se z razpravo Borisa Smoleja, da se mora direktor ukvarjati s tem,
da bo poiskal delo, ne pa da se ukvarja s sanacijskim programom za
pokrivanje izgube.
Na prejšnji seji Občinskega sveta je bilo tudi dogovorjeno, da bo župan
občine Jesenice posredoval županom ostalih občin ustanoviteljic predlog,
da naj svoje projekte v večji meri naročajo pri RAGOR-ju.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Trenutno je največji problem v tem, da ostale občine še niso sprejele
proračunov za leto 2007, saj se skozi sprejete proračune potem ovrednoti
program dela RAGOR-ja.
Z ustanovitvijo Gorenjske kot pokrajine se pripravlja tudi reorganizacija
razvojnih agencij na Gorenjskem. Trenutna usmeritev gre v tej smeri, da bi
SORO, BSC in RAGOR združili v eno razvojno agencijo.
Ljudmila Ilenič:
Na strani 6 poglavje 1.3 govori o načrtovanih aktivnostih in projektih za leto
2006. Verjetno gre za tiskarsko napako in so te aktivnosti načrtovane za
leto 2007.
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Poglavje 1.3.1 vključuje podjetniške krožke v osnovnih šolah. Ta
načrtovana aktivnost pri mladih je zelo spodbudna, saj so te aktivnosti v
srednjih šolah dosegle zelo dobre rezultate. V osnovnih šolah pa je
verjetno s temi aktivnostmi začeti še lažje kot pa v srednjih šolah.
V poglavju 1.3.5 je opisan projekt »Mladi razveseljujemo starejše«.
Nerazumljivo je, da se s tem projektom zaobide jeseniške šole, ki so do
sedaj zelo pogosto in kvalitetno sodelovale z Domom dr. Franceta Berglja.
Tudi iz finančnega vidika pa bi bilo bolj smiselno, da bi se v ta projekt
vključile jeseniške šole.
Stevo Ščavničar:
V poglavju 1.3 ne gre za tiskarsko napako, saj je v tem poglavju
pojasnjeno stanje v letu 2006, da se potem lahko utemelji načrtovane
aktivnosti za leto 2007.
Projekt »Mladi razveseljujemo starejše« je testni projekt z občino Kranjska
Gora. Če bo ta projekt uspešen, se bo potem ponudil tudi ostalim občinam.
Robert Pesjak:
Občinski svet naj sprejme sklep, da se še eno leto počaka, ali bodo ostale
občine soustanoviteljice prispevale svoj delež v RAGOR, sicer pa naj gre
ta agencija v zasebno last.
Boris Smolej:
Na kolegiju županov naj se pove, da imajo vse občine soustanoviteljice do
RAGOR-ja neko obveznost. Ne more se namreč sprijazniti s tem, da je od
občine Radovljica predvidenih samo 31.994 EUR sredstev, saj ima ta
občina potrebne trende razvoja kot občina Jesenice.
Občinskemu svetu naj se potem posreduje tudi informacija, kakšno mnenje
imajo o teh predlogih župani ostalih občin.
Branka Doberšek:
Zanima jo, kdaj jena Gorenjskem predvidena združitev razvojnih agencij?
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Predvidoma konec letošnjega leta bo ustavni zakon določil pokrajine, s
tem, da se potem predvideva, da bo že leta 2008 prišlo tudi do izvedbe
volitev v organe pokrajin.
Boža Kovač:
Združevanje vseh treh razvojnih agencij na Gorenjskem je prioritetna
aktivnost za leto 2007.
Stevo Ščavničar:
Bo bilanci uspeha bo RAGOR v letošnjem letu prvič posloval negativno, do
sedaj pa še nobeno leto ni beležil izgube.
Po razpravi je župan predlagal
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49. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG SOGLASJA K PROGRAMU DELA IN
FINANČNEMU NAČRTU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA
LETO 2007.
1. Občinski svet občine Jesenice soglaša s predlaganim Programom dela in
finančnim načrtom RAGOR za leto 2007.
2. Občinski svet predlaga direktorju, da čim prej pristopi k izdelavi sanacijskega
programa pokrivanja izgube in z načinom in sprejetimi sklepi sveta zavoda
seznani ustanovitelja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ZA IZVZEM SLUŽBENEGA STANOVANJA TER VKLJUČITEV V
SEZNAM NEPROFITNIH STANOVANJ.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je občina Jesenice
lastnica 437 stanovanj, od katerih je 22 službenih, ostala pa so neprofitna. Eno od
službenih stanovanj v velikosti 56,83 m2 je tudi na Cesti Cirila Tavčarja 3/b. Večjih
potreb po službenih stanovanjih ta trenutek ni zaznati, je pa veliko povpraševanje
po najemu neprofitnih stanovanj. Zato je v gradivu tudi podan predlog, da se
enemu od službenih stanovanj spremeni status, ter da se ga dodeli prosilki, ki je
uvrščena na listo za dodelitev neprofitnih stanovanj.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da se iz seznama službenih stanovanj
izvzame dvosobno stanovanje št. 11 na Jesenicah, C. C. Tavčarja 3/b, v velikosti
56,83 m2 in se ga vključi v seznam neprofitnih stanovanj.
Stanovanje se dodeli upravičencu do najema stanovanja iz prednostne liste
neprofitnih stanovanj.
V razpravi sta sodelovala:
Ibrahim Smajić:
Podpira spremembo statusa za to stanovanje, vendar pa ga zanima, kako
je lahko ta oseba plačevala najemnino za službeno stanovanje, sedaj pa je
uvrščena na listo za dodelitev neprofitnega stanovanja?
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Valentina Gorišek:
Najemnica tega stanovanj je gospa Zlatka Grbič, ki je zaposlena v Splošni
bolnišnici Jesenice.
Po razpravi je župan predlagal
50. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 7.
točki dnevnega reda: PREDLOG ZA IZVZEM SLUŽBENEGA STANOVANJA
TER VKLJUČITEV V SEZNAM NEPROFITNIH STANOVANJ.
1. Iz seznama službenih stanovanj se izvzame dvosobno stanovanje št. 11 na
Jesenicah, C. C. Tavčarja 3b, v velikosti 56,83 m2 in se ga vključi v seznam
neprofitnih stanovanj.
2. Stanovanje se dodeli upravičencu do najema stanovanja iz prednostne liste
neprofitnih stanovanj.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA
NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE.

IMENOVANJE

ČLANOV

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
Vera Pintar – predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja:
Začasna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da
vseh enajst predlaganih kandidatov za člane Nadzornega odbora izpolnjuje
pogoje. Ti kandidatke in kandidati so:
1. Darja Radić, roj. 7.12.1965, s Hrušice, Hrušica 28, magistrica znanosti,
univ. diplomirana ekonomistka, zaposlena v OP Turistica Portorož, vodja
projektov ;
2. Ernest Pušnik, roj. 20.11.1940, s Hrušice, Hrušica 138, diplomirani
ekonomist, upokojenec;
3. Janez Poljšak, 18.9.1945, s Hrušice, Hrušica 2/b, univ. dipl. pravnik,
odvetnik;
4. Rajko Skubic, roj. 1.7.1952, s Hrušice, Hrušica 125, univ. dipl. inž.
elektrotehnike, Ministrstvo za finance;
5. Branka Modic Šmit, roj. 14.6.1969, z Jesenic, Javorniški Rovt 20, univ.
diplomirana organizatorka dela - informatik, Acroni, d.o.o.;
6. Janko Pirc, roj. 20.1.1966, z Jesenic, Alojza Travna 19, org. manager,
Kompas MTS;
7. Aleksander Iskra, roj. 24.8.1965, z Jesenic, Cesta Cirila Tavčarja 3;
organizator dela, Carinski urad Ljubljana, Izpostava Brnik;
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8. Zerima Huremović, roj. 4.4.1963, z Jesenic, Cesta Cirila Tavčarja 10,
diplomirana upravna organizatorka, Acroni, d.o.o.;
9. Simona Štravs, roj. 26.3.1960, s Hrušice, Hrušica 4, univerzitetna
diplomirana pravnica, davčna svetovalka;
10. Vojko Otovič, roj. 21.12.1961, z Jesenic, Pionirska ulica 8, diplomirani
ekonomist, Ministrstvo za finance;
11. Milan Baloh, roj. 11.3.1934, z Jesenic, Pionirska ulica 10, višji politolog –
andragog, upokojenec.
Začasna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga
Občanskemu svetu, da z javnim glasovanjem o vsakem kandidatu posebej izmed
enajstih predlaganih kandidatk in kandidatov izvoli sedem kandidatov za člane
Nadzornega odbora občine Jesenice.
V razpravi sta sodelovala:
Ibrahim Smajić:
Zanima ga, ali bo sedaj postala praksa, da bo Občinski svet odločal
namesto KVIAZ-a? Komisija bi namreč Občinskemu svetu morala
predlagati 7 kandidatov, predlagala pa jih je 11.
Osnovni kriterij je bil področje prava ali ekonomije. Ta kriterij naj bi bil
izločujoč za osebe, ki sicer izpolnjujejo izobrazbeno strukturo, vendar pa
nimajo prakse na teh dveh področjih. Med predlaganimi kandidati so
namreč tudi taki, ki nimajo teh izkušenj, da bi se na podlagi tega kriterija
KVIAZ lahko odločil, da Občinskemu svetu predlaga 7 kandidatov.
Če se bo odločalo po politični strukturi, bo to zelo slabo za ta nadzorni
odbor, ki bo deloval v občini Jesenice.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Na prejšnji seji Občinskega sveta je bilo dogovorjeno, da KVIAZ samo
ugotovi, ali predlagani kandidati ustrezajo razpisnim pogojem, odločitev pa
prepusti Občinskemu svetu.
Po razpravi je župan predlagal
51. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 8
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
članov Nadzornega odbora občine Jesenice.
Z javnim glasovanjem o vsakem kandidatu posebej izmed enajstih predlaganih
kandidatk in kandidatov se izvoli sedem kandidatov za člane Nadzornega odbora
občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 22
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
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52. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 8
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
članov Nadzornega odbora občine Jesenice.
Za članico Nadzornega odbora se imenuje Darja Radić, roj 7.12.1965, s Hrušice,
Hrušica 28, magistrica znanosti, univ. diplomirana ekonomistka, zaposlena v OP
Turistica Portorož, vodja projektov.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

53. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 8
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
članov Nadzornega odbora občine Jesenice.
Za člana Nadzornega odbora se imenuje Ernest Pušnik, roj. 20.11.1940, s
Hrušice, Hrušica 138, diplomirani ekonomist, upokojenec.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 18
PROTI - 6
Sklep je bil sprejet.

54. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 8
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
članov Nadzornega odbora občine Jesenice.
Za člana Nadzornega odbora se imenuje Janez Poljšak, roj. 18.9.1945, s Hrušice,
Hrušica 2/b, univ. dipl. pravnik, odvetnik.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.

55. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 8
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
članov Nadzornega odbora občine Jesenice.
Za člana Nadzornega odbora se imenuje Rajko Skubic, roj. 1.7.1952, s Hrušice,
Hrušica 125, univ. dipl. inž. elektrotehnike, Ministrstvo za finance.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

56. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 8
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
članov Nadzornega odbora občine Jesenice.
Za članico Nadzornega odbora se imenuje Branka Modic Šmit, roj. 14.6.1969, z
Jesenic, Javorniški Rovt 20, univ. diplomirana organizatorka dela – informatik,
Acroni, d.o.o.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 5
PROTI - 17
Sklep ni bil sprejet.

57 sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 8
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
članov Nadzornega odbora občine Jesenice.
Za člana Nadzornega odbora se imenuje Janko Pirc, roj. 20.1.1966, z Jesenic,
Alojza Travna 19, org. manager, Kompas MTS.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 8
PROTI - 16
Sklep ni bil sprejet.

58. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 8
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
članov Nadzornega odbora občine Jesenice.
Za člana Nadzornega odbora se imenuje Aleksander Iskra, roj. 24.8.1965, z
Jesenic, Cesta Cirila Tavčarja 3, organizator dela, Carinski urad Ljubljana,
Izpostava Brnik.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 9
PROTI - 16
Sklep ni bil sprejet.

22

59. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 8
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
članov Nadzornega odbora občine Jesenice.
Za članico Nadzornega odbora se imenuje Zerima Huremović, roj. 4.4.1963, z
Jesenic, Cesta Cirila Tavčarja 10, diplomirana upravna organizatorka, Acroni
d.o.o.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 7
PROTI - 19
Sklep ni bil sprejet.

60. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 8
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
članov Nadzornega odbora občine Jesenice.
Za članico Nadzornega odbora se imenuje Simona Štravs, roj. 26.3.1960, s
Hrušice, Hrušica 4, univerzitetna diplomirana pravnica, davčna svetovalka.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 19
PROTI - 5
Sklep je bil sprejet.

61. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 8
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
članov Nadzornega odbora občine Jesenice.
Za člana Nadzornega odbora se imenuje Vojko Otovič, roj. 21.12.1961, z Jesenic,
Pionirska ulica 8, diplomirani ekonomist, Ministrstvo za finance.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 23
PROTI - 3
Sklep je bil sprejet.

62. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 8
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
članov Nadzornega odbora občine Jesenice.
Za člana Nadzornega odbora se imenuje Milan Baloh, roj. 11.3.1934, z Jesenic,
Pionirska ulica 10, višji politolog – andragog, upokojenec.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 17
PROTI - 9
Sklep je bil sprejet.
Ugotovitev:
Po zaključenem glasovanju je bilo ugotovljeno, da so bili za člane
Nadzornega odbora občine Jesenice izvoljeni naslednji predlagani
kandidati:
1. Darja Radić, roj. 7.12.1965, s Hrušice, Hrušica 28, magistrica znanosti,
univ. diplomirana ekonomistka, zaposlena v OP Turistica Portorož, vodja
projektov ;
2. Ernest Pušnik, roj. 20.11.1940, s Hrušice, Hrušica 138, diplomirani
ekonomist, upokojenec;
3. Janez Poljšak, 18.9.1945, s Hrušice, Hrušica 2/b, univ. dipl. pravnik,
odvetnik;
4. Rajko Skubic, roj. 1.7.1952, s Hrušice, Hrušica 125, univ. dipl. inž.
elektrotehnike, Ministrstvo za finance;
5. Simona Štravs, roj. 26.3.1960, s Hrušice, Hrušica 4, univerzitetna
diplomirana pravnica, davčna svetovalka;
6. Vojko Otovič, roj. 21.12.1961, z Jesenic, Pionirska ulica 8, diplomirani
ekonomist, Ministrstvo za finance;
7. Milan Baloh, roj. 11.3.1934, z Jesenic, Pionirska ulica 10, višji politolog –
andragog, upokojenec.

TOČKA 9:
PREDLOG SPREMEMBE NAČINA OBRAČUNA ZEMELJSKEGA PLINA ZA
TARIFNE ODJEMALCE.
V uvodni obrazložitvi je Branko Noč povedal, da je sprememba obračuna
zemeljskega plina za tarifne odjemalce posledica spremembe zakonodaje na
energetskem področju. Pri električni energiji je ta sistem že dalj časa uveljavljen,
sedaj pa prihaja do sprememb tudi pri zemeljskem plinu. Država je namreč
sprejela odločitev, ki sledi osnovnemu dejstvu, da se morajo stroški energenta
striktno ločiti od stroškov distribucije. V gradivu so v točki 2 navedene zakonske
osnove, iz katerih je razvidno, da je država na tem področju sprejela kar nekaj
novih aktov. Istočasno s to spremembo pa se uveljavlja tudi pocenitev
zemeljskega plina, kar je posledica cenovnih gibanj na področju energentov.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
prodajna cena zemeljskega plina za tarifne odjemalce od 1.1.2007 dalje znaša
0,2639 €/Sm3.
Cena ne vključuje omrežnine, trošarine, takse za obremenjevanje zraka z emisijo
ogljikovega dioksida in veljavnega 20 % DDV.
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Cena se spremeni 1. v mesecu za enak znesek, kot se spremeni nabavna cena
plina, brez spremembe marže v absolutnem znesku. O spremembi cene JEKOIN, d.o.o., Jesenice obvešča Občinski svet občine Jesenice.
Odbor za proračun in finance se je seznanil z Aktom o določitvi omrežnine za
distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občine
Jesenice (Ur. l. RS 137/2006) in soglaša z obračunom omrežnine tarifnim
odjemalcem od 1.2.2007 dalje, vključno z obračunom stroška za izvajanje
meritev.
Odbor za proračun in finance predlaga, da se v 3. členu Akta o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju
občine Jesenice popravi tiskovna napaka osnovne cene za distribucijo, ker
pravilna cena znaša 0,1087 EUR/m3.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da prodajna cena zemeljskega plina za
tarifne odjemalce od 1.1.2007 dalje znaša 0,2639 €/Sm3.
Cena ne vključuje omrežnine, trošarine, takse za obremenjevanje zraka z emisijo
ogljikovega dioksida in veljavnega 20 % DDV.
Cena se spremeni 1. v mesecu za enak znesek kot se spremeni nabavna cena
plina, brez spremembe marže v absolutnem znesku. O spremembi cene JEKOIN, d.o.o., Jesenice obvešča Občinski svet občine Jesenice.
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko se je
seznanil z Aktom o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina na geografskem območju občine Jesenice (Ur. l. RS 137/2006) ter opozarja,
da se v 3. členu tega Akta popravi tiskovna napaka osnovne cene za distribucijo,
ker pravilna cena znaša 0,1087 EUR/m3. Odbor soglaša tudi z obračunom
omrežnine tarifnim odjemalcem od 1.1.2007 dalje, vključno z obračunom stroška
za izvajanje meritev.
V razpravi je sodeloval:
Oto Kelih:
Odbor za proračun in finance predlaga, da se nova cena uporablja od
1.2.2007 dalje in ne da se ta cena uporablja tudi za nazaj.
Po razpravi je župan predlagal
63. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 9
točki dnevnega reda: PREDLOG SPREMEMBE NAČINA OBRAČUNA
ZEMELJSKEGA PLINA ZA TARIFNE ODJEMALCE.
1. Prodajna cena zemeljskega plina za tarifne odjemalce od 1.1.2007 dalje
znaša 0,2639 €/Sm3. Cena ne vključuje omrežnine, trošarine, takse za
obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in veljavnega 20 % DDV.
Cena se spremeni 1. v mesecu za enak znesek kot se spremeni nabavna
cena plina, brez spremembe marže v absolutnem znesku. O spremembi cene
Jeko-in, d.o.o., Jesenice obvešča Občinski svet občine Jesenice.
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2. Občinski svet občine Jesenice se je seznanil z Aktom o določitvi omrežnine za
distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občine
Jesenice (Ur. l. RS 137/2006) in soglaša z obračunom omrežnine tarifnim
odjemalcem od 1.2.2007 dalje, vključno z obračunom stroška za izvajanje
meritev.
3. V 3. členu Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina na geografskem območju občine Jesenice se popravi tiskovna napaka
osnovne cene za distribucijo, ker pravilna cena znaša 0,1087 EUR/m3.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 22
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG PRENOSA PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJANJA S
STAVRNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE – PROSTORI
KRAJEVNIH SKUPNOSTI BLEJSKA DOBRAVA IN HRUŠICA.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da se premoženje občine
lahko da v upravljanje v skladu z načinom, ki ga določa Uredba o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin. V
konkretnem primeru se krajevnim skupnostim dajejo v upravljanje prostori, ki jih
te krajevne skupnosti tudi dejansko uporabljajo.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da se pravica upravljanja na prostorih in
opremi:
Zap. št.
Nadstropje
Opis prostora
m2
1.
Klet
Trim soba
102,00 m2
2.
Klet
Garderoba 1
13,50 m2
3.
Klet
Garderoba 2
15,00 m2
4.
Klet
Umivalnica
13,50 m2
5.
Klet
Garderoba 3
5,30 m2
SKUPAJ
149,30 m2
ki predstavljajo del nepremičnine s parc. št. 1889/1 k.o. Blejska Dobrava prenese
na upravljavca Krajevno skupnost Blejska Dobrava.
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da se pravica upravljanja na prostorih in
opremi:
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Opis prostora
m2
bife
Pisarna in sejna soba
44,58 m2
Prostor, ki ga uporablja Foto 32,53 m2
klub
4.
II. nadstropje
pisarna
20,58 m2
5.
II. nadstropje
Trim kabinet
27,73 m2
6.
II. nadstropje
Prostori muzeja
36,59 m2
SKUPAJ
ki predstavljajo del nepremičnine s parc. št. 448 k.o. Hrušica prenese na
upravljavca Krajevno skupnost Hrušica.
Zap. št.
1.
2.
3.

Nadstropje
Pritličje
I. nadstropje
II. nadstropje

Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
64. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 10.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRENOSA PRAVICE IN DOLŽNOSTI
UPRAVLJANJA S STAVRNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE –
PROSTORI KRAJEVNIH SKUPNOSTI BLEJSKA DOBRAVA IN HRUŠICA.
Pravica upravljanja na prostorih in opremi:
Zap. št.
Nadstropje
Opis prostora
m²
1.
Klet
trim soba
102,00 m2
2
Klet
garderoba 1
13,50 m2
3
Klet
garderoba 2
15,00 m2
4
Klet
umivalnica
13,50 m2
5
Klet
Garderoba 3
5,30 m2
SKUPAJ
149,30 m2
ki predstavljajo del nepremičnine s parc. št. 1889/1 k.o. Blejska Dobrava, se
prenese na upravljavca krajevno skupnost Blejska Dobrava.
Pravica upravljanja na prostorih in opremi:
Zap. št. Nadstropje
Opis prostora
1
Pritličje
Bife
2
I nadstropje
Pisarna in sejna soba
3
II. nadstropje
Prostor, ki ga uporablja Foto klub
4
II. nadstropje
Pisarna
5
II. nadstropje
Trim kabinet
6
II. nadstropje
Prostori muzeja
SKUPAJ
ki predstavljajo del nepremičnine s parc. št. 448 k.o. Hrušica,
upravljavca krajevno skupnost Hrušica.

m²
146,55 m2
44,58 m2
32,53 m2
20,58 m2
27,73 m2
36,59 m2
308,56 m2
se prenese na

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 20
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 11:
POROČILA:
11.1 Poročilo o vplivih Acronija na okolje;
11.2 Poročilo št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto
2007 – naloge izvedene v letu 2006;
11.3 Poročilo o rezultatih meritev onesnaženosti tal in vrtnin v občini
Jesenice v letu 2006;
11.4 Poročilo o koncentracijskem in masnem onesnaževanju okolja na
Jesenicah v letu 2005.
11.1 POROČILO O VPLIVIH ACRONIJA NA OKOLJE.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da se po sklepu
Občinskega sveta vsako leto obravnavajo tudi poročila o vplivih Acronija na okolje
obravnavajo. Predstavniki Acronija so pri teh obravnavah vedno prisotni, tako da
lahko neposredno odgovarjajo na postavljena vprašanja.
Branko Banko, tehnični direktor podjetja Acroni, d.o.o., je pojasnil sanacijski
program Acronija na področju varstva okolja. Povedal je, da so bili v Acronju že
leta 1999, ko se je v Sloveniji začela uveljavljati IPPC direktiva, prepoznani kot
zavezanci po tej direktivi. To je pomeni, da mora Acroni ustrezati vsem
normativom, ki so sprejeti na področju Evropske unije. Leta 2010 bo zato Acroni
pregledan po tem sanacijskem programu in bo potem tudi dobil okoljsko
dovoljenje. Vendar pa bo potrebno ustrezati dvema kriterijema: uporabljena bo
morala biti najboljša razpoložljiva tehnologije ter emisije bodo morale biti pod
normativi, ki jih določa Evropska unija.
V Acroniju je bil leta 2003 izdelan sanacijski program, ki je obsegal 11 točk. V teh
točkah je 11 projektov, s katerimi bi lahko dosegli zahtevane parametre. Eden
najpomembnejših projektov je rekonstrukcija odpraševalne naprave v jeklarni, ki
je bila planirana do leta 2008. Vendar pa je bila že v letu 2006 ta odpraševalna
temeljiti rekonstruirana, tako, da se je povečalo odsesavanje iz jeklarne, kar je v
gradivu tudi bolj natančno obrazloženo. Tudi stari del odpraševalne naprave pa
še vedno deluje, tako da je sedaj skupaj preko 1.200.000 m3 odsesanega zraka iz
jeklarne.
Drugi projekt, ki je bil izveden že leta 2004, je rekonstrukcija vakuumske naprave.
Tu se je mokri sistem čiščenja, ki izhaja iz vakuuma in iz filtriranja vode, preuredil
v suhi sistem čiščenja in v delno zaprti sistem hladilnih vod, tako da iz jeklarne v
Savo odteka precej manjša količina vode. Parametri emisij v reko Savi pa so se s
tem tudi bistveno znižali.
Tretji projekt je zaprt sistem vroče valjarne. V vroči valjarni se porabijo zelo velike
količine vode za odbrizganje škaje. To je oksidna površina, ki jo je potrebno
odstraniti. V usedalnih sistemih se škaja, ki odpada, sicer useda, vendar pa gredo
drobni delci, ki se ne usedajo, še vedno v reko Savo. Letos je bila že podpisana
pogodba, da se bo s tem projektom zaprl sistem voda, tako da se bo ta voda
lahko ponovno uporabila. Vmes pa bo vgrajena velika čistilna naprava z
usedalniki, s peščenimi filtri in z napravo za prešanje in sušenje mulja, ki se bo v
obliki briketov vračal nazaj v elektropeč.
Naslednji projekt je zmanjšanje porabe hladilne vode v hladni valjarni. Gre za
zaprt sistem s hladilnim delom, kjer se voda bistveno manj onesnažuje. To je po
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eni strani ekološko zelo pomemben projekt, po drugi strani pa tudi finančno
sprejemljiv, saj so takse za uporabo vode vedno dražje.
Eden od projektov je tudi rekonstrukcija protihrupne komore. Ta protihrupna
komora je že usposobljena in se tudi redno uporablja.
Pomembna je tudi sanacija brežine reke Save, ki je predvidena do leta 2010. Gre
za sanacijo brežine akumulacijskega jezera, kjer se bo izdelala peta in preuredila
ter ozelenila brežina.
Eden pomembnejših projektov je odlagališče Javornik. Za to odlagališče je že
izdelan sanacijski program, ki se bo izvedel najkasneje do leta 2010. Na tem
odlagališču pa ni več velikih kapacitet za odlaganje odpadkov, zato se intenzivno
iščejo druge rešitve za odlaganje žlindre.
To so glavni projekti iz sanacijskega programa, Acroni pa vzporedno na
posameznih lokalnih mestih izvaja še veliko drugih projektov, s katerimi se skuša
zmanjšati emisije tako v delovni prostor, kot tudi v okolje.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Poročilo št. 1 o vplivih
Acronija na okolje, z naslednjimi dopolnitvami:
pričakovalo se je, da so bodo z novo čistilno napravo emisije prašnih delcev
občutno zmanjšale, vendar pa je iz predloženih tabel razvidno, da se je
malenkost zmanjšala samo količina svinca v prašnih delcih. Acroni naj
posreduje odgovor, zakaj emisije v zraku ne padajo, če čistilna naprava
normalno deluje;
pripravi naj se odgovor, kaj v gradivu predstavlja prva tabela, ki je brez
naslova?
tabele z diagrami naj bodo v bodoče barvne ali pa naj se stolpci oštevilčijo, saj
se iz črno belih kopij ne da razbrati podatkov o onesnaževalcih;
Acroni naj preuči stanje in pripravi odgovor, ali so problemi onesnaženja na
Dobravski ulici povezani z žlindro;
poročila, ki se pripravljajo za Občinski svet, naj se posredujejo tudi družbi
Acroni, da bo le-ta seznanjena z rezultati meritev, ki bodo v poročilih;
glede svinca naj se pridobijo dodatni rezultati meritev od DARS-a in rezultati
meritev iz sosednjih držav, saj bo na ta način lažje ugotoviti, kakšni so
dejanski vplivi prometa na Jesenicah na vsebnost svinca v okolju.
V razpravi so sodelovali:
Boris Bregant:
V zvezi s prodajo deležev v Slovenskih železarnah, se postavlja vprašanje,
ali je v pogojih nakupa teh deležev postavljen pogoj, da se sanacijski
programi, ki so načrtovani v sedanjem lastništvu, speljejo do konca tudi ob
novem večinskem lastniku?
Ta pogoj je potrebno zahtevati, kajti lahko bi se zgodilo, da bi bili vsi ti
sanacijski programi terminsko prestavljeni v daljše časovno obdobje ali pa
celo spremenjeni oz. opuščeni.
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Jernej Udir:
Na prejšnji seji Občinskega sveta je dal pobudo, da naj se podatki o
delovanju naprav v Acroniju prenesejo na internet. Iz predloženih
diagramov namreč sam osebno sklepa, da kljub investiciji, ki je bila
vložena v čistilno napravo, količina prašnih delcev bistveno ne upada. Zato
se lahko sklepa, da ta čistilna naprava zaradi velike porabe električne
energije v času proizvodnje ne obratuje.
Boris Smolej:
Na Odboru za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči je bilo soglasno mnenje, da Acroni v ekologijo vlaga
zelo velike napore.
Občina naj na državo posreduje zahtevo za najmanj 50 milijonov EUR
odškodnine za pretekla bremena in za degradacijo okolja zaradi delovanja
železarne.
Po razpravi je župan predlagal
65. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 11.1
točki dnevnega reda: POROČILA: Poročilo o vplivih Acronija na okolje.
Program izvajanja projektov Acronija, ki so že sprejeti ali pripravljeni za sprejem
in bodo vplivali na zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, ki jih Acroni d.o.o. s
svojo dejavnostjo povzroča na Jesenicah, se mora v celoti in v predvidenih rokih
realizirati, ne glede na spremembe lastništva SIJ-a.
Zaradi tega mora vodstvo SIJ-a eventualnega novega lastnika na to opozoriti in
ga v kupoprodajni pogodbi zavezati za izvedbo vseh omenjenih projektov v
predvidenem obsegu in v predvidenih rokih.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

66. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 11.1
točki dnevnega reda: POROČILA: Poročilo o vplivih Acronija na okolje.
V sklep o določitvi višine odškodnine za pretekla bremena in degradacijo okolja v
občini Jesenice zaradi delovanja Železarne Jesenice se navede znesek
odškodnine najmanj 50 milijonov EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 13
PROTI - 4
Sklep je bil sprejet.
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67. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 11.1
točki dnevnega reda: POROČILA: Poročilo o vplivih Acronija na okolje.
Od države se zahteva odškodnina za pretekla bremena in degradacijo okolja v
občini Jesenice zaradi delovanja Železarne Jesenice v višini najmanj 50 milijonov
EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 20
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.
in
68. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 11.1
točki dnevnega reda: POROČILA: Poročilo o vplivih Acronija na okolje.
Sprejme se Poročilo št. 1 o vplivih Acronija na okolje, z naslednjimi dopolnitvami:
pričakovalo se je, da so bodo z novo čistilno napravo emisije prašnih
delcev občutno zmanjšale, vendar pa je iz predloženih tabel razvidno, da
se je malenkost zmanjšala samo količina svinca v prašnih delcih. Acroni
naj posreduje odgovor, zakaj emisije v zraku ne padajo, če čistilna naprava
normalno deluje;
pripravi naj se odgovor, kaj v gradivu predstavlja prva tabela, ki je brez
naslova?
tabele z diagrami naj bodo v bodoče barvne ali pa naj se stolpci oštevilčijo,
saj se iz črno belih kopij ne da razbrati podatkov o onesnaževalcih;
Acroni naj preuči stanje in pripravi odgovor, ali so problemi onesnaženja
na Dobravski ulici povezani z žlindro;
poročila, ki se pripravljajo za Občinski svet, naj se posredujejo tudi družbi
Acroni, da bo le-ta seznanjena z rezultati meritev, ki bodo navedeni v
poročilih;
glede svinca naj se pridobijo dodatni rezultati meritev od DARS-a in
rezultati meritev iz sosednjih držav, saj bo na ta način lažje ugotoviti,
kakšni so dejanski vplivi prometa na Jesenicah na vsebnost svinca v
okolju.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.

11.2 POROČILO ŠT. 1 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTVA
OKOLJA ZA LETO 2007 – NALOGE IZVEDENE V LETU 2006.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da so v predlaganem
poročilu navedene naloge, ki so bile na področju varstva okolja izvedene v letu
2006. V letu 2006 so bile izvedene pomembnejše naloge v zvezi z katastrom
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onesnaževalcev, s hrupom avtoceste in železnice, z zdravjem občanov, z
meritvami onesnaženosti tal in vrtnin ter s koncentracijskem in masnem
onesnaževanjem okolja na Jesenicah.
Alenka Markun pa je podrobneje pojasnila kataster onesnaževalcev. Povedala
je, da se je z izdelavo katastra onesnaževalcev na Jesenicah začelo tako, da bi
vsak občan lahko na internetu lokacijsko pogledal posamezni izpust, posamezno
družbo, ter podatke, ali so ti izpusti čezmerni ali ne. Kataster je od začetka
januarja dostopen na svetovnem spletu (geoinformacijski sistem občine
Jesenice), tako, da občani lahko dobijo podatke o lastniku in imenu posameznega
izpusta, ter podatke o tem, ali je ta izpust čezmeren glede na zakonodajne
zahteve. Do sedaj so občanom na tem katastru dostopni podatki za leti 2004 in
2005. Pooblaščene osebe pa v tem katastru lahko dobijo tudi natančne podatke
za vsako posamezno meritev.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Poročilo o realizaciji
Akcijskega programa varstva okolja za leto 2006.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
68. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 11.2
točki dnevnega reda: POROČILA: Poročilo št. 1 o realizaciji Akcijskega
programa varstva okolja za leto 2007 – naloge izvedene v letu 2006.
Sprejme se Poročilo o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2006.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 20
ZA – 20
Sklep je bil sprejet.

11.3 POROČILO O REZULTATIH MERITEV ONESNAŽENOSTI TAL IN
VRTNIN V OBČINI JESENICE V LETU 2006.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da so bile na podlagi sklepa
Občinskega sveta v letu 2006 izvedene meritve onesnaženosti tal in vrtnin s
težkimi kovinami v občini Jesenice. 12 merilnih mest je bilo postavljenih na
Jesenicah, 1 primerjalno merilno mesto je bilo postavljeno v Lescah, vzeli pa so
se tudi vzorci iz trgovin na Jesenicah.
Alenka Markun pa je še pojasnila, da so bila merilna mesta za meritve
onesnaženosti tal in vrtnin dogovorjena s krajevnimi skupnostmi. Od 12 merilnih
mest jih je bilo 10 na Jesenicah, kjer se je pričakovala onesnaženost, 1 merilno
mesto je bilo na Kočni (kot referenčno mesto, kjer naj ne bi bilo onesnaženja), 1
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primerjalno mesto pa je bilo v Lescah nasproti industrijske cone. Od vrtnin sta se
vzorčila solata in zelje, ker so meritve iz leta 1999 pokazale, da sta ti dve vrtnini
najbolj občutljivi za težke kovine.
Meritve so pokazale, da sta svinec in cink prekoračena skoraj na vseh merilnih
mestih, razen na Kočni. Najbolj onesnažena zemlja je na Dobravski ulici 11/a,
kjer je presežena koncentracija skoraj vseh težkih kovin, ki so se merile.
Onesnaženost tega merilnega mesta se je od leta 1999 do leta 2006 povečala
kar za trikrat, medtem ko na Šmidovi ulici ni bilo opaziti bistvenega povečanja.
Meritve vrtnin so pokazale, da so najbolj onesnažene vrtnine ob jeklarni, na vrtu
gospe Šoberle. Onesnaženost vrtnin s kromom je bila povečana na več mestih na
Jesenicah. Pri zelju se je ločeno merilo zunanje in notranje liste, ugotovilo pa se
je, da so zunanji listi veliko bolj onesnaženi od notranjih. Vrtnine na Dobravski
ulici, kjer so tla najbolj onesnažena, pa niso bile nič bolj onesnažene od ostalih
vrtnin po Jesenicah. Na osnovi tega se lahko sklepa, da so kljub onesnaženosti
tal, težke kovine v tleh tako močno vezane, da jih rastline ne vsrkajo in se ne
vgradijo v strukturo rastlin. Onesnaženost vrtnin je tako predvsem posledica
tistega kar pade iz zraka.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
je obravnaval Poročilo o rezultatih meritev onesnaženosti tal in vrtnin v občini
Jesenice v letu 2006.
Zaradi povišanih koncentracij težkih kovin v vzorcih vrtnin okoli objektov družbe
Acroni na Koroški Beli, se družbo Acroni pozove, da v letu 2007 analizira tudi tla
na Belškem polju, ki so v rabi kot pašnik.
Glede na rezultate meritev onesnaženosti vrtnin se Acroni pozove, da v letu 2007
opravi razširjene meritve onesnaženosti tal in vrtnin na vrtovih na Kidričevi ulici še
na druge parametre, ki so posledica emisij tudi drugih nevarnih snovi iz objektov
družbe Acroni na Koroški Beli, ki jih v letu 2006 nismo analizirali.
Družbo Acroni se pozove, da v letu 2007 izdela model širjenja prašnih in drugih
nevarnih snovi, tako da se bo s pomočjo modela ugotovilo, v katerem radiu in na
katerih mestih na Jesenicah lahko, glede na višino izpustov in koncentracijo
posameznih snovi v izpustih iz družbe Acroni, pričakujemo največje imisijske
koncentracije nevarnih snovi ter rožo vetrov na Jesenicah.
V razpravi so sodelovali:
Boris Dolžan:
Predlaga, da se četrti sklep dopolni, da naj Acroni preko spleta občanom
omogoča dostop do podatkov o trenutnem onesnaževanju okolice
železarne.
Jernej Udir:
Zanima ga, kakšne so posledice prevelike koncentracije svinca v
organizmu?

33

Alenka Markun:
Na osnovi podatkov Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj, se bo v
letošnjem letu naredil presejalni test, kar pomeni, da se bo pri otrocih, ki so
stari 3 leta, v sklopu sistematskega pregleda določalo tudi količino svinca v
vzorcu krvi.
Svinec predvsem vpliva na zdravje otrok do 3 let starosti, njegova
posledica pa je znižanje inteligenčnega kvocienta tudi do 5 inteligenčnih
točk.
Po razpravi je župan predlagal
69. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 11.3
točki dnevnega reda: POROČILA: Poročilo o rezultatih meritev
onesnaženosti tal in vrtnin v občini Jesenice v letu 2006.
Dopolni se 4. točka predlaganega sklepa, da družba Acroni d.o.o. preko svojih
spletnih strani občanom omogoča dostop do vseh podatkov o rezultatih meritev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 20
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
70. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 11.3
točki dnevnega reda: POROČILA: Poročilo o rezultatih meritev
onesnaženosti tal in vrtnin v občini Jesenice v letu 2006.
1. Občinski svet občine Jesenice je obravnaval poročilo o rezultatih meritev
onesnaženosti tal in vrtnin v Občini Jesenice v letu 2006.
2. Zaradi povišanih koncentracij težkih kovin v vzorcih vrtnin okoli objektov
družbe Acroni na Koroški Beli se družbo Acroni pozove, da v letu 2007
analizira tudi tla na Belškem polju, ki so v rabi kot pašnik.
3. Glede na rezultate meritev onesnaženosti vrtnin se Acroni pozove, da v letu
2007 opravi razširjene meritve onesnaženosti tal in vrtnin na vrtovih na
Kidričevi ulici še na druge parametre, ki so posledica emisij tudi drugih
nevarnih snovi iz objektov družbe Acroni na Koroški Beli, ki jih v letu 2006
nismo analizirali.
4. Družbo Acroni se pozove, da v letu 2007 izdela model širjenja prašnih in
drugih nevarnih snovi, tako da se bo s pomočjo modela ugotovilo, v katerem
radiu in na katerih mestih na Jesenicah lahko, glede na višino izpustov in
koncentracijo posameznih snovi v izpustih iz družbe Acroni, pričakujemo
največje imisijske koncentracije nevarnih snovi ter rožo vetrov na Jesenicah.
Družba Acroni d.o.o. Jesenice je dolžna preko svojih spletnih strani občanom
omogočati dostop do vseh podatkov o rezultatih meritev.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

11.4 POROČILO O KONCENTRACIJSKEM IN MASNEM ONESNAŽEVANJU
OKOLJA NA JESENICAH V LETU 2005.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da so bili onesnaževalci v
lanskem letu pozvani, da Občini Jesenice predložijo poročilo o obratovalnem
monitoringu za emisije v zrak, za odpadno vodo, za hrup in za elektromagnetno
sevanje. Poročila so posredovali vsi onesnaževalci, razen Splošne bolnišnice
Jesenice in Pralnice Anja.
Alenka Markun je še pojasnila, da so vsi onesnaževalci dolžni izvajati meritve in
njihove rezultate potem posredovati Občini. Na osnovi teh meritev se lahko
ugotovita dve stvari: koncentracijsko onesnaževanje (ali so posamezni parametri
v zraku in odpadni vodi skladni z mejnimi vrednostmi) in masno obremenjevanje
okolja (koliko je posamezen onesnaževalec, glede na celoletno količino odpadne
vode ali zraka in glede na ugotovljeno koncentracijo, količinsko izpustil odpadnih
snovi v vodo ali v zrak). Ta podatek pove, kdo najbolj obremenjuje okolje, in na
Jesenicah je to družba Acroni d.o.o., ker ima količinsko največ izpustov v zrak oz.
v odpadne vode.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se družbo Mobitel pozove, da
posreduje poročila o meritvah elektromagnetnega sevanja za bazni postaji, ki jih
je prevzela od družbe Westeren Wireless International.
Družbo Acroni d.o.o. se pozove, da pošlje podatke o meritvah snovi v zrak iz
brusilnika slabov.
Družbo Pralnica Anja in Splošno bolnico Jesenice se pozove, da pošljeta poročili
o obratovalnem monitoringu odpadnih vod oziroma pojasnilo, zakaj nista
zavezanca za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod.
Družbo Integral Jesenice se pozove, da pošlje meritve za emisije snovi v zrak za
leto 2005 oziroma obrazloži, zakaj jih niso izvedli v letu 2005.
Naslednje poročilo o koncentracijskem in masnem obremenjevanju okolja za leto
2006 bo podano na Občinskem svetu na septembrski seji v letu 2007.
V razpravi je sodeloval:
Boris Smolej:
Zelo žalostni so podatki, da koncentracija svinca v organizmu pri otrocih
povzroča znižanje inteligenčnega kvocienta tudi za 5 inteligenčnih točk.
Podjetje Acroni dela dobro, ker dela na ozko specializiranem področju
visoko legiranih jekel. Ta jekla vsebujejo veliko težkih kovin, zato tudi
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zahteva po 50 milijonov EUR odškodnine zaradi degradacije okolja ni
nobeno prosjačenje, ampak je ta zahteva popolnoma legalna.
Po razpravi je župan predlagal
71. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 11.4
točki dnevnega reda: POROČILA: Poročilo o koncentracijskem in masnem
onesnaževanju okolja na Jesenicah v letu 2005.
1. Družbo Mobitel se pozove, da nam posreduje poročila o meritvah
elektromagnetnega sevanja za bazni postaji, ki jih je prevzela od družbe
Westeren Wireless Internacional.
2. Družbo ACRONI d.o.o. se pozove, da pošlje podatke o meritvah snovi v zrak
iz brusilnika slabov.
3. Družbo Pralnica Anja in Splošno bolnico Jesenice se pozove, da pošljeta
poročili o obratovalnem monitoringu odpadnih vod oziroma pojasnilo, zakaj
nista zavezanca za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod.
4. Družbo Integral Jesenice se pozove, da nam pošlje meritve za emisije snovi v
zrak za leto 2005 oziroma obrazloži, zakaj jih niso izvedli v letu 2005.
5. Naslednje poročilo o koncentracijskem in masnem obremenjevanju okolja za
leto 2006 bo podano na občinskem svetu na septembrski seji v letu 2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 20
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
POPRAVEK CEN ZIMSKEGA
POVRŠIN (SKLEP ŠT. 40).

IN

LETNEGA

VZDRŽEVANJA

JAVNIH

V uvodni obrazložitvi je Tomaž Vidmar povedal, da gre pri tem predlogu samo za
popravek tiskarske napake v ceniku, ki je bil sprejet na prejšnji seji Občinskega
sveta. Pri soli za posipanje cena ostane taka, kot je bila lansko leto, do napake pa
je prišlo samo zaradi preračunavanja tolarjev v evre.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se
v ceniku št. 2401-1/2007 zimsko vzdrževanje javnih površin v sezoni 2006/2007
za delo v občini Jesenice pri zaporedni številki 3.1 Sol za posipanje (vreče)
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morska – kamena od 1.1.2007 dalje uporablja cena 0,1346 EUR/kg oziroma
32,35 SIT/kg.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da se v ceniku št. 2401-1/2007 zimsko
vzdrževanje javnih površin v sezoni 2006/2007 za delo v občini Jesenice pri
zaporedni številki 3.1 Sol za posipanje (vreče) morska – kamena od 1.1.2007
dalje uporablja cena 0,1346 EUR/kg oziroma 32,35 SIT/kg.
V razpravi sta sodelovala:
Zoran Kramar:
Moti ga to, da je cena v EUR zaokrožena na štiri decimalna mesta.
Oto Kelih:
Po zakonodaji morajo biti vse cene v EUR preračunane na štiri decimalna
mesta.
Po razpravi je župan predlagal
72. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 12.
točki dnevnega reda: POPRAVEK CEN ZIMSKEGA IN LETNEGA
VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN (SKLEP ŠT. 40).
V ceniku št. 2401-1/2007 zimsko vzdrževanje javnih površin v sezoni 2006/2007
za delo v Občini Jesenice pri zaporedni številki 3.1 Sol za posipanje (vreče)
morska - kamena se od 1.1.2007 dalje uporablja cena 0,1346 EUR/kg oziroma
32,35 SIT/kg.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 20
ZA – 22
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
13.1 Jernej Udir – pobuda – ustno
22. pobuda 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zoranu Kramarju se zahvaljuje za odgovor glede poslovanja žičnice Španov vrh.
Vendar pa je sam postavil samo vprašanje, kakšen dohodek je bil pri žičnici
iztržen v lanski kapitalski zimi, v odgovoru pa je posredovana specifikacija vse
storitev, ki jih opravlja Zavod za šport.
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S tem odgovorom mora biti zadovoljen, kajti tudi, če svoje vprašanje postavi še
enkrat, verjetno ne bo dobil nič drugačnega odgovora.

13.2 Marija Kalan – pobuda – ustno
23. pobuda 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V Krajevni skupnosti Podmežakla prihaja do težav zaradi gradnje hidroelektrarne.
Krajani so se namreč pritožili, da prihaja pri zabijanju pilotov do močnih vibracij in
tresenja, kar povzroča poškodbe na stavbah in tudi znotraj njih. Situacijo si je že
ogledal tudi republiški inšpektor, ki pa je stanje samo poslikal, in izjavil, da bo vsa
škoda stanovalcem povrnjena.
Tresenje in vibracije se sedaj še kar nadaljujejo, zato krajani Podmežakle
zahtevajo, da naj se gradnja prekine in naj se glede tega nekaj ukrene oz.
dogovori, kajti stanje je postalo že nevzdržno.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Ko so delavci začeli raziskovati temelje za to hidrocentralo, so naleteli na večjo
skalo, za katero pa niso vedeli, ali je samica, ali pa je povezana z večjo skalo. Za
tako investicijo je potrebno narediti 100 % stabilne temelje, zato delavci tudi
zabijajo pilote, da bi s tem utrdili temelje te hidrocentrale. Po zagotovilih
investitorja pa naj bi bila ta dela konča najkasneje v naslednjem tednu.

13.3 Marija Kalan – pobuda – ustno
24. pobuda 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
S pričetkom gradnje hidroelektrarne so delavci zaprli pešpot, ki je povezava med
Podmežaklo in Cesto železarjev. Pešci so si sedaj izbrali drugo pešpot, mimo
bivše stavbe Možina, vendar pa je ta pot popolnoma neosvetljena. To pot
uporabljajo predvsem starejši občani in otroci, zato je v zvezi s tem potrebno
nekaj narediti.

13.4 Boris Smolej – pobuda – ustno
25. pobuda 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
je na svoji seji obravnaval odgovor na pobudo svetnice Vere Pintar glede odvoza
kosovnih odpadkov. Odbor je sprejel tudi sklep, da se podjetju JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice predlaga, da vsaj enkrat letno še vedno izvajajo samostojno akcijo
odvoza kosovnih odpadkov.
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13.5 Ibrahim Smajić – pobuda – ustno
26. pobuda 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zaveda se, da se brez hrupa in tresljajev ne more narediti hidrocentrale, vendar
pa se strinja s pobudo Marije Kalan, da je potrebno stanovalcem Podmežakle
povrniti škodo, ki bo ob tem nastala.

13.6 Ibrahim Smajić – pobuda – ustno
27. pobuda 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pri Sparu je več reklamnih zaves, od katerih pa je ena polomljena in visi na
kolesarsko stezo in na pešpot. Predlaga, da se stanje preveri in odgovorne osebe
opozori, da naj to popravijo, da ne bo ta reklama komu padla na glavo.

13.7 Marko Zupančič – pobuda – ustno
28. pobuda 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Iz Ministrstva za okolje in prostor je pridobil podatek, da se cena za dimnikarsko
službo formira glede na to, koliko časa porabi dimnikar za opravljeno storitev.
Dimnikarstvo Dovrtel pa ima v svojem ceniku postavljeno fiksno ceno, ki je
maksimalna in ki se jo v vseh primerih tudi držijo.
Ta podatek je že posredoval tudi medijem, da bodo ljudje lahko izvedeli, kako se
pravilno formira cena, ki jo za svoje storitve zaračunava Dimnikarstvo Dovrtel.

13.8 Merima Nuhić – vprašanje – ustno
29. vprašanje 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima jo, ali v občini Jesenice obstaja možnost financiranja brezplačnega
cepljenja deklic proti raku na materničnem vratu?
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Na današnjem sestanku Skupnosti občin Slovenije v Maribor8u je bila
izpostavljena tudi ta problematika. S tem, ko so manjše občine začele to cepljenje
financirati, so namreč v nezavidljiv položaj postavile večje občine, saj gre pri tem
za zelo velike stroške. Zato se tudi pričakuje, da bo to cepljenje financiralo
ministrstvo oz. država.
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13.9 Boris Dolžan – pobuda – ustno
30. pobuda 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Avtobusna postajališča na Hrušici so zelo slabo vzdrževana, zato naj se ta
postajališča primerno uredi.

13.10 Boris Dolžan – pobuda – ustno
31. pobuda 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ograja okoli spomenika na Belem polju je sicer nova, vendar pa je zelo slabo
narejena, zato naj se izvajalca pozove, da naj to ograjo popravi.

13.11 Boris Dolžan – pobuda – ustno
32. pobuda 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga, da naj se uredi divje odlagališče odpadkov, ki se nahaja samo 5 metrov
stran od Spomenika kurirjem na Hrušici.

13.12 Branka Doberšek – vprašanje – pisno in ustno
33. vprašanje 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Svetniška skupina LDS daje naslednja vprašanja in pobude županu in Oddelku
za okolje in prostor Občine Jesenice:
Dolgo – predolgo časa so krajani in občani Jesenic željno pričakovali, kdaj se
bodo odprla vrata restavracije Turist – a v kulturnem domu na Slovenskem
Javorniku, saj je le »borni« napis bivšega najemnika teh poslovnih prostorov
krajanom in občanom oznanjal, da je omenjena restavracija zaprta in da se za to
opravičujejo.
Lepo in nujno je, da so gostinski prostori v kulturnem domu kraja pač odprti in si
lahko krajani »potešijo« svojo lakoto in žejo ter željo po druženju v teh prostorih,
ki so že desetletja nudili krajanom – ne samo krajevne skupnosti – prijeten
prostor in srečanja ob različnih prireditvah, proslavah, praznikih, porokah…
No in končno smo razpis za oddajo poslovnega prostora v najem restavracije
Turist dočakali in tudi prebrali, ter bili zaprepadeni nad pogoji, ki v 4. točki
navajajo, da mora ponudnik oziroma nov najemnik odkupiti vse premične stvari –
opremo, ki se nahajajo v poslovnem prostoru – last Občine Jesenice – in sicer po
ceni, kot jo je določil sodni cenilec in znaša 20.147,28 EUR brez DDV.
Le kdo od sestavljavcev razpisa si je domislil, na podlagi česa in zakaj, da je med
pogoje vključil odkup premičnin in to po tako visoki ceni.
V zvezi s tem postavljajo naslednja vprašanja:
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1. Ali se daje v najem prazen prostor?
2. Ali imajo prostori še veljavno uporabno dovoljenje?
3. Ali bodo sedanje premičnine ustrezale standardom in zahtevam inšpekcijskih
služb, ki bodo pred odprtjem lokala vsekakor imele zadnjo besedo?
4. Ali bodo sedanje premičnine novemu najemniku všeč, ali pa jih bo morda
odpeljal na odlagališče Mala Mežakla?
5. Ali je odkup premičnin posledica neplačevanja najemnine bivšega najemnika
lokala?
6. Postavlja se tudi vprašanje pre-visoke najemnine.
7. Kakšna je trenutna situacija v zvezi z najemnikom v domu na Pristavi?
In pobude:
1. Razveljavi se Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem z zbiranjem
pisnih ponudb št. 3528-15/2006, s tem, da se iz pogojev v celoti črta 4.
odstavek.
2. Začne naj se postopek za spremembo Odloka o določitvi višine najemnin za
poslovne prostore v lasti Občine Jesenice.
3. Vsi objekti v lasti občine Jesenice, ki niso v funkciji javnega dobra naj se
odprodajo. Isto velja tudi za nepremičnine – zemljišča.
Prosijo za čimprejšnje pisne odgovore.

13.13 Barbara Habe Sintič – vprašanje – pisno
34. vprašanje 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Kdo je upravičen do neprofitnega stanovanja?
Kdo ima prednost (kaj komisija gleda, upošteva,…)?
Kje bo decembra objavljen razpis?
Kakšna je čakalna doba?
Kdaj je bil razpis v letu 2006, in ali je še čas za zamudnike za prijavo?
Prosi za odgovore na e-mail: barbara.sintic@acroni.si.

13.14 Ljudmila Ilenič – pobuda – pisno
35. pobuda 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Prosi gospoda župana, da ponovno preveri, koliko Ceste maršala Tita je bilo
obnovljene s sredstvi, obljubljenimi ob gradnji avtoceste. Titova cesta od Integrala
do Bolnice Jesenice je nujna popravila. Meni, da mora to storiti DARS. Če je
denar drugače porabljen, mora popravilo opraviti občina.

13.15 Ljudmila Ilenič – vprašanje – pisno
36. vprašanje 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
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Kakšna je možnost, da težka vozila ne bi uporabljala ceste skozi mesto? Zdaj je
vendarle še cesta ob reki Savi.

13.16 Borut Žigon – vprašanje – pisno
37. vprašanje 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Sprašuje, zakaj podjetje Plinstal in drugi izvajalci na Slovenskem Javorniku v
Savskih in Travnovih blokih ob izvajanju plinifikacije vrtajo luknje v fasade in
strupene pline speljejo pod okna stanovalcev v višjih nadstropjih? Kje so za to
pristojne službe npr. Oddelek za okolje in prostor?
Stanovalci, ki živijo v višjih nadstropjih, si želijo čim prejšnjo odpravo teh dimnikov
in drugačno resolucijo v zvezi s tem. O tem problemu je bilo govora tudi na
Krajevni skupnosti Javornik – Koroška Bela.

13.17 Marija Kalan – pobuda – pisno
38. pobuda 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na 39. seji Občinskega sveta je oddal pisno pobudo JEKO-IN-u, na katero še ni
dobil odgovorov. Ponovno prosi, da podjetje JEKO-IN izvaja v zimskem času
pluženje po cesti Alojza Travna do garaž, ki se nahajajo ob potoku Javornik pod
Javorniškem nabrežju.
Krajanom je bil že davno obljubljen asfalt in upajo, da bo to v doglednem času
realizirano.

13.18 Vera Pintar – vprašanje – pisno
39. vprašanje 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.01.2007 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zaradi »tople« zimske ogrevalne sezone cene za porabo toplotne energije temu
ne sledijo. Zanima jo primerjava porabe energije v letu 2005/2006 in 2006/2007
za mesec november, december in januar in zunanje temperature!

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.

3. redno sejo Občinskega sveta je župan zaključil ob 20.40 uri.

SVETOVALKA OBČINSKEGA
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